
 

 

Balkan Dance Tour 2020 
ROMENIA 

20 Maio - 3 Junho 
 20 Maio  

Dia 1 - 20 Maio  
Chegada em Bucharest, check in. Tempo para descanso e passeios livres. 
Pernoite em Bucharest. 

Dia 2 - 21 Maio  
Após café da manhã, vamos dedicar a manhã inteira a um passeio guiado para conhecer 
a capital romena, uma das cidades mais interessantes, conhecida como “a Paris do Leste 
Europeu" que, por sua riqueza histórica, arquitetônica e cultural, nos últimos anos, se 
tornou destinação turística muito popular.  
Visitaremos as principais atrações turísticas, prédios históricos e pontos importantes da 
cidade. Almoço. Pequeno descanso. 16:00 - 18:00h. Aulas de Danças Tradicionais 
Romenas com a professora e coreógrafa Maria Larisa Barbu (http://www.larisabarbu.ro/) 
Jantar de boas vindas (incluído no preço). Pernoite em Bucarest. 
 
Dia 3. - 22 Maio  
Após o café da manhã, seguiremos para a pequena cidade de Sinaia (aproximadamente 3 
h), situada no coração dos Cárpatos. Ela leva o nome do Mosteiro construído no século 
17, localizado no centro da cidade. Em seguida, vamos para os castelos  Peles and 
Pelisor. Obras primas da arquitetura, construídos no final do séc. 19 e começo do séc. 20, 
os dois castelos serviram de residências para a familia real. Vamos apreciar os inúmeros 
quartos temáticos, quintais, fontes e jardins, como também a incrível vista que se abre de 
lá. Almoço em Sinaia. Transfer para Brasov (1.5h. aprox.)  
Check in no hotel. Tempo livre. Pernoite em Brasov. 

http://www.larisabarbu.ro/


 

 

Dia 4 - 23 Maio 
 Café da manhã. Após o café, vamos sair para conhecer a segunda maior cidade da 
Transilvânia, Brasov. Visitaremos a Igreja Negra, a maior igreja gótica que marca a 
paisagem da cidade. Faremos uma caminhada pelas ruelas da Cidade Velha que ainda 
guarda a atmosfera de uma vila medieval. Vamos curtir a Piata Sfatului, uma praça repleta 
de construções coloridas barrocas, que hoje abrigam cafés, bares, restaurantes e 
museus. Se tivermos tempo bom, subiremos de teleférico até o Topo do Monte Tampa, de 
onde se abre uma vista panorâmica sobre a cidade. Vamos visitar também o Castelo 
Bran, conhecido como o Castelo do Conde Drácula. Pernoite em Brasov.  
 
Dia 5. - 24 Maio 
Após café da manhã, vamos visitar a Igreja fortificada de Prejmer que data do séc. 15. 
Vamos seguir para a Viscri, uma das mais preservadas aldeias saxões da Transilvânia. 
As igrejas fortificadas de Prejmer e Viscri estão incluídas na lista da UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. Transfer para Sighisoara. Pernoite em Sighisoara. 

Dia 6. - 25 Maio 
Café da manhã. Fundada no séc. 12 como uma cidadela de colonos saxões, Sighisoara 
possui um centro histórico medieval muito bem preservado que está classificado como 
Património Mundial pela UNESCO. Passeio guiado pela Sighisoara para conhecer a sua 
riquíssima história e sentir o seu encanto colorido. Almoço, tempo livre para curtir uma 
das mais belas cidades da Romênia. Pernoite em Sighisoara. 
 
Dia 7 - 26 Maio  
Café da manhã. Transfer para Cluj Napoca, a capital da Transilvânia. A rica de história 
cidade hoje é conhecida como o maior centro estudantil da Romênia. 
No caminho visitaremos a Salina Turda, um parque subterrâneo muito além da 
imaginação! Em seguida, vamos subir para o Cânion Turda. Chegada em Cluj Napoca, 
check in no hotel. Pernoite em Cluj Napoca. 



 

 

 
Dia 8 - 27 Maio  
Café da Manhã. Aulas de Danças Tradicionais Romenas (9:00 - 12:00h) com a professora 
e coreógrafa Camelia Motoc ( http://www.dansromanesc.ro/) 
Almoço.  A tarde vamos visitar o charmoso vilarejo de Rimetea. 
Pernoite em Cluj Napoca. 

 
Dia 9. - 28 Maio  
Café da manhã. Aulas de danças Tradicionais Romenas (9:00 - 11:00h) com a professora 
e coreógrafa Camelia Motoc. Almoço. Tempo livre para descanso e passeios livres.  A 
noite, assistiremos a apresentação de Danças Tradicionais Romenas (19:00 - 21:00h) no 
Centro Cultural Estudantil de Cluj Napoca, onde poderemos ver danças de todas as 
regiões etnográficas, apresentadas por crianças, adolescentes e adultos.  
Pernoite em Cluj Napoca.  
 
Dia 10 - 29 Maio 
Após café da manhã, transfer para Timisoara. Almoço. Check in no hotel. Descanso. Das 
17:00 - 19:00h aulas de danças com o professor e coreógrafo Marius Ursu 
(http://www.mariusursu.ro/). Jantar. Pernoite em  Timisoara 
 
Day 11 - 30 Maio  
Café da manhã. 9:00 - 13:00h aulas de Danças com o Marius Ursu. Almoço. Descanso. 
Passeio guiado pela cidade. Pernoite em Timisoara. 
 

Day 12 - 31 Maio 
Após café da manhã, vamos partir para Sibiu. No caminho 
vamos visitar um dos castelos mais impressionantes da 
Transilvânia o Castelo Corvino, conhecido também como 
Castelo Hunyadi. Chegando em Sibiu, check in no hotel. 
Descanso. Passeios livres. Pernoite em Sibiu.  
 
Dia 13 - 1 Junho 
Café da manhã. Teremos o dia para conhecer e curtir uma 
das mais belas e românticas cidades da Romênia, Sibiu. Ela 
também é chamada “a cidade onde os telhados tem olhos”. 
Após o passeio guiado, teremos tempo para desfrutar sem 
pressa a arquitetura pitoresca, as ruelas medievais, o 
aconchego das praças e dos cafés descontraídos  desta 
cidade mágica. Pernoite em Sibiu. 

http://www.dansromanesc.ro/
http://www.mariusursu.ro/


 

 

Dia 14 - 2 Junho   
Transfer para Bucharest. No caminho faremos algumas paradas em Curtea de Arges, 
Vidraru Dam, Pitesti. Pernoite em Bucharest.  
 
Dia 15 - 3 Junho - Transfer para o Aeroporto.  
 

A PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A MUDANÇAS CASO OCORRAM IMPREVISTOS  
OU PARA MELHORAR A QUALIDADE DO TOUR. 


